Kredyt gotówkowy, hipoteczny

Oferta specjalna

KREDYTY DLA FIRM
Już od pierwszego dnia działalności możesz uzyskać kredyt dla swojej firmy, skorzystaj z szansy na
STARCIE
Mamy również w ofercie kredyt dla firm, które znalazły się w gorszej sytuacji finansowej i wykazują stratę
księgową.
STRATA nie jest jest przeszkodą w uzyskaniu środków finansowych, sprawdź nas Konto OsobistePoniżej
przedstawione są trzy warianty konta osobistego, wraz z ich głównymi cechami.
I. Konto Wydajesz & Zarabiasz- Najnowsza oferta konta &ndash; konto nowej generacji, najlepsze
rozwiązanie dla najaktywniejszych Klientów. 1% od każdej wydanej kwoty kartą Visa Wydajesz &
Zarabiasz (dotyczy transakcji bezgotówkowych np. płatności w sklepie) zwracany jest na konto!
- Konto prowadzone jest za darmo pod warunkiem dokonania wpływów wysokości 1000 zł m/c (inaczej
opłata wyniesie 7 zł) &ndash; promocja ważna tylko do 31 lipca!
- Posiadając kartę Visa Wydajesz & Zarabiasz wypłaty gotówki w ponad 1300 bankomatach sieci BZWBK,
Cash4You oraz eCard na terenie całego kraju zrealizujesz bez prowizji. Wypłaty z pozostałych
bankomatów na terenie całego świata &ndash; tylko 2zł.
II. KONTO24 PRESTIŻ- Konto jest prowadzone w ramach jednej miesięcznej opłaty - wszystkie
najważniejsze transakcje bankowe są za darmo. W okresie promocyjnym, pod warunkiem posiadania
innego produktu bankowego (np. darmowego konta oszczędnościowego (5,5%) lub konta walutowego),
opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0 zł (po upływie okresu 6 m-cy jest to 16 zł miesięcznie, jednak
wciąż wszystkie pozostałe operacje w ramach konta są bezpłatne).
- Wszystkie przelewy krajowe realizowane w Oddziałach i BZWBK24, a także zlecenia stałe, polecenia
zapłaty i wypłaty gotówki w Oddziałach są realizowane w ramach Konta24 Prestiż bezpłatnie.
- Karta płatnicza Visa Electron Prestiż jest wydawana za darmo. Nie płaci się także za jej wznowienie.
- Posiadając kartę Visa Electron Prestiż wypłata gotówki we wszystkich bankomatach innych (niż BZ
WBK) banków i instytucji w kraju realizowana bez prowizji.
III. KONTO24- Stanowi alternatywę w stosunku do Konta24 Prestiż. W okresie promocyjnym opłata za
prowadzenie rachunku wynosi 0 zł (po upływie okresu 6 m-cy jest to tylko 6 zł miesięcznie) pod
warunkiem posiadania innego produktu bankowego (np. darmowego konta oszczędnościowego lub konta
walutowego).
- Bezpłatne otwarcie konta, niewielkie koszty prowadzenia rachunku, niskie opłaty za przelewy do innych
banków.
- darmowa karta płatnicza Visa Electron BZ WBK lub Maestro BZ WBK na dwa lata, jeśli w ciągu
pierwszych 3 miesięcy, chociaż trzy razy zapłacą Państwo nią w dowolnym punkcie handlowym lub
usługowym (nie dotyczy wypłat w bankomacie). Bezpłatne wypłaty w bankomatach BZ WBK i możliwość
dokonywania transakcji bezgotówkowych w punktach usługowych.
IV. KONTO <30 (dla ludzi młodych)PROMOCJA WAKACYJNA - teraz wypłaty z bankomatów za granicą
kartami Visa Electron<30 za 0 zł. Promocja trwa od 1 czerwca do 30 września 2008 r.
- bezpłatne prowadzenie konta - za otwarcie i prowadzenie konta nie są pobierane opłaty. Jedynym
kryterium, aby otworzyć kont jest wiek poniżej 30 lat. (idealna oferta dla młodych osób uczących
się/studiujących).
- karta płatnicza Visa Electron<30 z możliwością płacenia w Internecie za darmo! Tylko dla posiadaczy
Konta<30 mamy kartę płatniczą Visa Electron<30 zabezpieczoną chipem z systemem 3D-Secure otrzymasz ją za darmo, wystarczy trzy razy w ciągu pierwszych trzech miesięcy zapłacić nią w dowolnym
punkcie handlowym lub usługowym.
-brak konieczności stałych wpływów - Konto<30 nie wymaga obowiązku dokonywania stałych,
comiesięcznych wpłat na konto. Nie wymagamy również wpłacania żadnej kwoty minimalnej.
- tanie przelewy i zlecenia stałe - konto<30 to tanie transakcje, szczególnie przez Internet oraz niskie
opłaty za transakcje automatyczne (stałe zlecenia, przelewy w BZWBK24) - tylko 50 groszy.
V. Konto OSzczędnościoweDo powyższych rachunków możliwe jest otworzenie Konta
Oszczędnościowego, w ramach którego mogą Państwo swobodnie korzystać ze Swoich pieniędzy: wpłacać
i wypłacać (w placówce oddziału) w dowolnym momencie i bez utraty odsetek 5,5% od pierwszej złotówki.
Posiadamy w konta oszczędnościowe w EUR i GBP prowadzone na takich samych zasadach jak konto w
PLN (oprocentowane EUR &ndash; 2%, GBP &ndash; 3%).
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VI. KONTO 24 WALUTOWE EUR/USD/GBP - bezpłatne prowadzenie konta -Za otwarcie i prowadzenie
konta nie są pobierane opłaty.
- kartę płatnicza w EUR/USD/GBP - kartą MasterCard wydaną do konta można płacić w kraju i za granicą,
a w krajach strefy euro/ Stanach Zjednoczonych/ Wielkiej Brytanii (w zależności od konta i karty) kwota
transakcji nie podlega przewalutowaniu . Karta w ramach promocji wydawana jest na pierwszy rok
użytkowania bezpłatnie.
- możliwość dokonywania transakcji w Internecie - korzystając z kart MasterCard wydanych do Konto24
walutowe można płacić za dokonane transakcje w Internecie &ndash; można np. zakupić bilety lotnicze w
walucie w jakiej rozliczana jest karta.
- atrakcyjny kurs wymiany waluty - jeżeli posiadają Państwo konto złotowe w BZ WBK, mogą Państwo
dokonywać wewnętrznych przelewów między rachunkami złotowymi i walutowymi, dokonując
bezgotówkowej wymiany walut po atrakcyjnym kursie.
Kredyt gotówkowy- bez poręczycieli i zabezpieczeń - Kredyt bez poręczycieli i dodatkowych zabezpieczeń
można otrzymać nawet do 100.000 zł.
- dowolny cel - Gotówkę można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel.
- dogodna spłata - do wyboru są raty równe lub malejące. Można również spłacić część lub całość
kredytu przed terminem lub wydłużyć okres kredytowania.
- długi okres kredytowania - Kredyt można spłacać nawet do 72 miesięcy.
- specjalny pakiet ubezpieczeń kredytobiorcy (opcjonalnie) - Dobrowolny pakiet ubezpieczeń
kredytobiorcy kredytu gotówkowego gwarantuje środki finansowe na spłatę kredytu w przypadku: utraty
pracy; czasowej niezdolności do pracy; trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz śmierci.
- Przy kwocie kredyt o wysokości przynajmniej 20.000 zł &ndash; możliwość negocjacji stawki
oprocentowania.
- Kto może wnioskować o przyznanie kredytu: osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zawartej
na czas nieokreślony lub określony zawartej od minimum 3 m-cy. Kredyt może również otrzymać osoba,
która jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, jak też prowadząca własną działalność gospodarczą.
Kredyt hipotecznySzeroki zakres kredytowania!
Oprócz kredytowania standardowych celów mieszkaniowych oferujemy również kredyt na spłatę kredytu
mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, kredyt inwestorski, pożyczkę hipoteczną, a także kredyt na
refinansowanie poniesionych już wcześniej wydatków.
Spłacimy kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w innym banku!
Umożliwiamy spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku na bardzo atrakcyjnych
warunkach &ndash; niska rata i 0% prowizji!
Sfinansujemy dodatkowe koszty kredytu i nie tylko!
Umożliwiamy sfinansowanie kosztów ponoszonych w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego.
Teraz można z naszą pomocą wyposażyć mieszkanie lub dom w elementy trwale lub nietrwale związane z
lokalem, dzięki czemu nie trzeba dodatkowo angażować swoich pieniędzy! Ponadto można uzyskać
dodatkowe pieniądze, które będą przeznaczone na dowolny cel.
Finansujemy 100% kosztów inwestycji!
Jeśli np. kupują Państwo mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym lub wtórnym albo przebudowują lub
budują Państwo dom, sfinansujemy 100% zaplanowanych przez Państwa kosztów inwestycji.
Proponujemy również korzystne ubezpieczenie brakujących środków własnych, dzięki temu
zaangażowanie Państwa środków jest niewielkie, albo nie ma go wcale.
Atrakcyjne oprocentowanie!
Dla kredytu w PLN proponujemy standardowe oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M + marża
banku 1p.p. przez cały okres kredytowania. W przypadków kredytu w walucie obcej (CHF, USD, EUR,
GBP) oprocentowanie standardowe oparte jest o stawkę LIBOR 3M + marża banku 1,5 p.p. również przez
cały okres kredytowania.
30 lat na spłatę kredytu!
Raty Państwa kredytu rozłożymy maksymalnie do 30 lat.
Pierwsza rata za 3 lata!
Do 36 miesięcy może trwać maksymalny okres karencji spłaty kapitału dla kredytów mieszkaniowych.
Atrakcyjny system opłat i prowizji!
Proponujemy przejrzystość oferty oraz minimum opłat i prowizji związanych z Państwa kredytem - już od
0% za udzielenie kredytu! W wielu przypadkach również nie pobieramy żadnych opłat lub prowizji, na
przykład za rozpatrzenie Państwa wniosku, przewalutowanie kredytu na złotówki lub spłatę kredytu
mieszkaniowego w innym banku.
Koniec problemów z wyceną!
Jeżeli kupiliście Państwo nowy dom lub mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej,
znajdującej się na naszej liście, nie muszą Państwo nam przedstawiać wyceny jego wartości!
Z nami bezpieczniej i taniej!
Teraz w ramach nowej oferty kredytów mieszkaniowych oferujemy obniżone oprocentowanie dla osób,
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które wraz z zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego skorzystają z pakietu VIP w ramach ubezpieczenia
PPP &ndash; marża banku obniżona o 0,1 punktu procentowego. Ponadto proponujemy kompleksowy
pakiet ubezpieczeń, który zawiera ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie Państwa nieruchomości oraz
ubezpieczenie na życie.
Usługi maklerskieW ramach promocji rachunek maklerski otwarty do 30 września 2008 r. &ndash; jest
prowadzony do końca tego roku za darmo. (standardowo jest pobierana jednorazowa roczna opłata w
wysokości 55 zł).
łatwy dostęp do rachunku &ndash; nasz rachunek pozwala komfortowo inwestować na giełdzie w każdej
chwili, z dowolnego miejsca.
lider usług internetowych - nasz internetowy serwis transakcyjny Inwestor online jest wysoko oceniany,
co znajduje wyraz m.in. w wynikach niezależnych rankingów (np. raport opublikowany przez "Forbes"
10/06).
unikatowe usługi- Tylko u nas możesz otrzymywać alerty cenowe, czyli SMS-y z informacjami
giełdowymi. Oferujemy także darmowy serwis PAP i rekomendacje maklerskie publikowane natychmiast
po ich wydaniu. Wyłącznie w DM BZ WBK możesz na bieżąco śledzić sytuację na giełdach amerykańskich i
od razu inwestować przez Internet.
czaty analityczne - Tylko w serwisie Inwestor online możesz regularnie brać udział w czatach z naszym
analitykiem.
Mamy nadzieję, iż nasza propozycja spełnia Państwa oczekiwania.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
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